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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu proses belajar mengajar yang baik diperlukan usaha guru untuk

melakukan cara agar tercapainya tujuan dalam pembelajaran. Guru berperan

penting dalam mengelola kelas mejadikan kelas belajar tanpa kejenuhan untuk

belajar, sehingga memunculkan kelas yang bersemangat dalam belajar terutama

belajar dalam mata pelajaran matematika. Untuk memberikan semangat belajar

siswa diperlukan motivasi. Motivasi siswa dapat dimunculkan dengan

menggunakan strategi yang menyenangkan agar dapat menyelesaikan materi yang

cendrung membosankan menjadi lebih segar lagi.

Penggunaan strategi dalam mengajar adalah cara agar apa yang

direncanakan dalam proses pembelajaran dilaksanakan dengan berhasil. Salah satu

strategi dalam pembelajaran dapat diterapkan dengan strategi batu loncatan,

strategi ini memberikan motivasi kepada peserta didik dengan satu langkah satu

waktu. Disinilah peran guru sebagai pengajar yang mengharuskan siswa untuk

bersemangat dalam belajar.

Para pakar tentang motivasi menyarankan bahwa analisis tentang motivasi

harus memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang mendorong dan

mengarahkan kegiatan, bahwa motivasi adalah “berhubungan erat dengan

bagaimana perilaku itu dimulai, dikuatkan, disokong, diarahkan, dihentikan dan

reaksi subjektif macam apakah yang timbul ketika itu semua”.1

1Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pekanbaru: Sarana Mandiri
Offset Pekanbaru, 2003), hlm. 83.
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Dari Al Quran dijelaskan bahwa Allah member motivasi yang besar

kepada manusia ketika mendapatkan hal yang menjadikan beban di pundaknya,

maka Allah akan memberikan kemudahan baginya bersama dengan kesulitan dan

beban yang menimpanya, seperti firman Allah dalam surat An Nasyroh berikut

ini:



















Artinya:

1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,

2. Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,

3. Yang memberatkan punggungmu.

4. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu.

5. Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

8. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
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Dari penjelasan ayat tersebut bahwasanya menjadi landasan kepada guru

untuk slalu memotivasi siswa dalam belajar terutama dalam belajar matematika.

Pelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa untuk membekali dengan

kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif, siswa harus

mampu menguasai matematika serta mengaplikasikan matematika dalam

kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan strategi seperti batu loncatan kepada

siswa dapat menyenangkan bagi siswa dalam belajar sambil bermain, strategi ini

dapat meyelesaikan materi yang cenderung membosankan menjadi lebih segar

lagi. Disinilah peran guru untuk dapat membangkitkan semangat siswa dalam

belajar matematika.

Dari hasil pengamatan peneliti, guru menggunakan metode ceramah, tanya

jawab dan penugasan kepada siswa.dalam pembelajaran matematika terdapat

gejala yang ditimbulkan yakni:

1. Terdapat siswa 17 orang dari 37 jumlah siswa kelas III tidak

mendengarkan penjelasan guru dalam proses belajar ketika guru

menyampaikan materi pelajaran.

2. Terdapat siswa 25 orang dari jumlah 37 siswa kelas III putus asa dalam

menghadapi tugas yang diberikan guru, dan tidak selesainya tugas yang

diberikan.

3. Terdapat siswa 21 orang dari jumlah 37 siswa kelas III kurang percaya diri

dalam belajar, tidak berani bertanya kepada guru.

Dalam hal tersebut seorang guru harus kreatif menggunakan metode atau

strategi dalam mengajar sehingga peserta didik tertarik dan penasaran seingga
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ingin tahu dan termotivasi dalam belajar. Peneliti mencoba untuk menerapkan

sebuah strategi yaitu penerapan strategi batu loncatan untuk meningkatkan

motivasi belajar matematika, karena penerapan strategi batu loncatan dapat

menjadikan peserta didik penasran, terlibat aktif dalam belajar seingga termotivasi

untuk belajar. Strategi ini dapat menjadikan peserta didik lebih berpikir keras

secara spontan dengan bermain dalam belajar yang menyenangkan. Strategi ini

juga cocok diaplikasikan dengan mata pelajaran lain. Ini adalah cara yang segar

dan menyenangkan untuk menangani materi yang cenderung kering. Jadi dapat

disimpulkan bahwa strategi batu loncatan dapat meningkatkan motivasi belajar

siswa dalam mata pelajaran matematika. Oleh karena itu maka penulis

berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : penerapan strategi batu

loncatan untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas III di

Sekolah Dasar Negeri 181 Pekanbaru.

B. Defenisi Istilah

a. Strategi batu loncatan adalah perencanaan yang akan dilakukan dengan

berbagai tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

b. Motivasi belajar matematika adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri

siswa yang menaikkan hasrat dan menimbulkan dorongan untuk belajar

matematika.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam

penelitian ini adalah bagaimana penerapan strategi batu loncatan dalam

meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas III SDN 181 Pekanbaru ?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi batu loncatan dalam

peningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas III SDN 181

Pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk:

a. Dapat memunculkan motivasi belajar siswa dengan menerapkan

strategi batu loncatan.

b. Dapat menjadikan bahan masukan guru dalam mengajar dengan

menggunakan strategi batu loncatan untuk tercapainya

keberhasilan mengajar.

c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat meningkatkan kualitas

belajar dan meningkatkan prestasi sekolah.

d. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam permasalahan

peneliti.
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